PROGRAM VÅREN 2019
Tirsdag 29. januar kl. 17.00 til 21.00:

«Med nål og grønn tråd»
Om miljøvennlig husflid, kunst- og kunsthåndverk,
og nål og tråd i et bærekraftperspektiv!
For mer info se under eget arrangement.
Inngang kr. 100,- inkl. kaffe og kringle.

Lørdag 23. februar kl. 14.00. Åpning av årets vinterutstilling i Lille Galleri

Hanne Thorsdalen – Avtrykk og referansen
Malerier, digital grafikk, keramikk og smykker.
Utstillingen er åpen søndag 24. februar, lørdag 2. og søndag 3. mars fra kl. 12.00 til
16.00. Utstillingen er også åpen tirdag til fredag kl. 11.00 til 15.00 fram til 10. april.
For mer info se under egen utstilling.
Inngang kr. 50,-.

Mandag 25. mars kl. 18.00 i Storsalen

«Alle veier fører til Kaupang?
Om vareutveksling og ferdsel langs Numedalslågen i vikingtid».
Presentasjon av vikingtidsfunn fra Sandsvær og Numedal.
Foredrag ved Hanne Louise Aannestad, overingeniør ved arkeologisk seksjon,
Kulturhistorisk museum i Oslo.
Paneldebatt rett etter foredraget med temaet «Hvorfor er interessen for vikingtidog middelalder så stor i vår egen samtid»?
Hanne Thorsdalens vinterutstilling «Avtrykk og referanser»
i Lille Galleri er åpen fra kl. 16.00.
Mer informasjon kommer senere som eget arrangement.

Inngang kr. 100,- inkl. kaffe og kringle.
Mandag 29. april kl. 17.00 til 20.00

Dugnad i friluftsmuseet
Åpent for alle som ønsker å hjelpe til med å gjøre museet klar til sommersesongen
og husdyra slippes å beite. Pizza og brus serveres i etterkant av dugnaden.
Mandag 6. mai kl. 18.00

Folkekunst, tidtrøtye eller magi
Figurere på gamle treskelåver
Foredrag med Åsta Østmo Kostveit, kulturhistoriker og tidligere høgskolelektor
ved Institutt for folkekultur, Høgskolen i Telemark, nå USN.
Åpent i Lågdalsmuseets folkekunstsamling fra kl. 16.00.
Mer informasjon kommer senere som eget arrangement.
Inngang kr. 100,- inkl. kaffe og kringle.

Museets åpningstid fram til 18. mai:
Tirsdag til fredag kl. 11.00 til 15.00. Steng hele påskeuka.
Søndag 24. februar, lørdag 2. og søndag 3. mars fra kl. 12.00 til 16.00.
Omvisninger i hovedbygningen kan bestilles hele året.
Omvisninger i bygninger i friluftsmuseet kan bestille etter påske.

